
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

9/2011. (IV. 05.) önkormányzati rendelete 
A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a 

polgármesterre történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 
44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 
9. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre 
történő feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § a) Az Önkormányzat Környezetvédelmi tárgyú rendeletalkotási folyamatában a 
rendelet-tervezetek, valamint a készülő környezetvédelmi programok egyeztetése a szomszéd 
önkormányzatokkal, amennyiben az azokat is érinti. 

         b) Gondoskodik az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, 
melyről beszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testületnek. (35/1995. (XI.25.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint.) 

         c) Dönt a hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos kérdésekben.“ 
 

2. § A Rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„5. § (3) Az egészségügy területén: 
a) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten 

Közhasznú Kft. féléves, illetve éves gazdasági beszámolójának véleményezése, SZMSZ-ének 
elfogadása. 

b) Új létesítményekről történő döntést megelőzően, illetve a részletes rendezési 
terveket tartalmazó rendeletek elfogadása előtt a vonatkozó környezetvédelmi vélemények 
elkészítése, amely nem minősül szakhatósági véleménynek. 

c) Szakmai pályázatok kiírása, véleményezése és elbírálása. 
d) Hozzájárulás gyógyszertár létesítéséhez a jogszabályban meghatározott feltételek 

megléte esetén. 
e) A háziorvosi és házi gyermekorvosi praxis elidegenítése esetén döntés a praxist 

megvásárló orvos foglalkoztatása kérdésében. 
f) A háziorvosi praxisok utcanévjegyzékének meghatározása.“ 
 

3. § Ez a rendelet 2011. április 15-én lép hatályba. 

Budapest, 2011. március 31. 

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. 
címzetes főjegyző 

Ughy Attila s.k. 
polgármester 



INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 
a Képviselő-testület bizottságaira, a részönkormányzat testületére és a polgármesterre történő 
feladat és hatáskörök átruházásáról szóló 44/1998. (XII.22.) önkormányzati rendeletének a 
39/2010.(XI.23.) rendelettel történő módosítása az Egészségügyi és Környezetvédelmi 
Bizottság helyett létrehozta a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottságot. 
Mindezekre tekintettel szükséges a korábbi Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság által 
ellátott feladat- és hatáskörök átruházásának tisztázása. Ennek megoldásaként a rendelet 5 §-
ának Népjóléti Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök szabályozásán belül a szociális 
igazgatás és a lakásgazdálkodás területe mellett létrejött az egészségügyi terület, amely 
magában foglalja az ellátandó feladat- és hatásköröket. 

Részletes indokolás 

1. § és 2. § -hoz: A Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság és a Népjóléti 
Bizottság által ellátott feladat- és hatásköröket tisztázza a jelenlegi bizottsági struktúrának 
megfelelve. 

3. § -hoz: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a 
jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését 
követő valamely nap lehet. 

Budapest, 2011. március 31. 

 

 

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k. 
címzetes főjegyző 

Ughy Attila s.k. 
polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2011. április 5. 
 
 
 
Dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna 
            Címzetes főjegyző  
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